Voorgerechten
Dagsoep
Tomatenroomsoep
Carpaccio van junior beef
Scampi room, tomatenroom, look (5stuks)
Hoofdgerechten
Junior Beef RUMSTEAK 300gr met een fris slaatje
en een sausje naar keuze
Junior beef FILET PURE 250gr met een fris slaatje
en een sausje naar keuze
Côte a los 450gr met een fris slaatje en een sausje naar keuze
Chateaubriand met seizoen groentjes en graanmosterdsaus (2 pers)
Ossobucco van Kalfs, een tomatensaus met groentjes
en geserveerd met pasta
Lamskroontje met een honing-tijmsausje
warme groentjes en kroketten
Spare ribs, gemarineerd met honing en tijm, fris slaatje en frietjes
Ben’s Burger
Cheddarkaas, sla, tomaat, pepersaus of saus op basis van ketchup
Bij al deze gerechten is er een mogelijkheid van;
(incl) Frietjes, kroketten, puree of pasta te verkrijgen
Sausen naar keuze; (incl)
peperroom, zachte graanmosterd, champignon-room, champignon-natuur
Onze bovenste 4 vleessoorten zijn exclusief afkomstig van Jos Theys
Boerderij te Holsbeek.

Zie ook ons uitgebreid suggestiebord
ter plaatse!!!

Salades
Exotische salade; kip, ananas en parmaham en een currydressing
Latte salade; gebakken scampi, appeltjes en een bieslookdressing
Trio salade; scampi, kip en spekjes en een bieslookdressing
Noorse salade; gerookte zalm, grijze garnaaltjes, gerookte heilbot
Scampi room 7stuks met een fris slaatje (inclusief frietjes)

Pasta’s
Linguine Latte; scampi 7stuks in een roomsausje
Linguine van de chef; spekjes en scampi in een tomatensaus
Linguine kip; champignons, verse tomaten in een roomsausje
Linguine tomaat basilicum (vegetarisch)
Spaghetti bolognaise; rundsgehakt, tomatensaus
Spaghetti carbonara; spekjes in een pestoroomsausje
Penne met kip in een zuiders tomatensausje
Penne met gerookte zalm, grijze garnalen in een roomsausje

Wok
pasta met knapperige groentjes
opgewokt in een huisbereide Kruidenmengeling
keuze uit;
wok met scampi 7stuks
wok met kip
wok vegetarisch

Enkel lunch
Kroketten

Soep

Kaaskroketten 2 stuks
Garnaalkroketten 2 stuks
Beide met salade en frietjes

Tomatenroomsoep
Dagsoep

Croque
Croque uit het vuistje
Croque monsieur
Croque madame (2eitjes)
Croque hawai (ananas,kaas)

Voor de bengels (’s middags en ’s avonds verkrijgbaar)
Spaghetti bolognaise
Balletjes in tomatensaus
Kidbox frikandel, cola, sausjes

kaaskrokketje
garnaalkrokketje
pizza magarita (kinderportie)

Bij alle gerechten(buiten de pasta) zijn frietjes voorzien.

Dessertbordje ter plaatse

Huiswijnen Licata
WIT Corte Giara
Venetië 100 % Chardonnay
Glas 3,90€
¼ 7,50€

½ 14,90€

fles 75 cl

Rood Corte Giara
Venetië Merlot/ Corvina
Glas 3,90€
¼ 7.50€

½ 14,90€

fles 75 cl

Rosé Corte Giara, Bardolino
Venetië Corvina veronese, rondinella, Molinara
Glas 3,90€
¼ 7.50€
½ 14,90€

fles 75 cl

